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Xanthis One blev kvar i Rättvik efter auktionen då
samtliga hätar i Rikstravet bjöds ut till försäljning.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike
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Det har varit lite dåligt med starttillfällen
senaste månaden och propositionerna
har inte passat in på mina hästar. Sista
delen av månaden har vi heller inte haft
de roligaste träningsförhållandena men
det har ju varit lika för alla häromkring.
Nu går vi och väntar på snön så det blir
lite ljusare och lättare att arbeta.

2

3

Seger

Plats

Prissumma

15%

77.154 kr

Det blev en härlig avslutning på hemmaplan vid finaldagen med en stalldubbel. Jag har tyckt att Atletico har jobbat
så bra och även känt att Calvados Hornline har vuxit några snäpp under hösten. Det är också jätteroligt att ha så fina
unghästar som jag har för närvarande.
Ett väldigt jämnt och bra material, vilket känns inspirerande. Det ska bli extra spännande med tvååringarna som
överlag känns starka och rejäla och nu
bygger vi upp dem inför 2016.

månadens häst
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Cool Keeper

Foto: Hanold/Foto-Mike

Foto:Hanold/Foto-Mike

Hingst 5 år e. Broadway Hall (US) u. Missys Go Go (US) ue. Yankee Glide (US)
Ägare: Stall Mamsen Uppfödare: Fair Winds Farm Inc, USA
Tränare: Leif Witasp Skötare: Anette Karlström
Starter november 2015: 1 1-0-0 • 12,4ak • 70.000 kr.
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SIMB
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20.000 kr

TIGER
WILLIAMS
19.300 kr

12 Per Linderoth

70.000

Januari 2015: Crane
Februari 2015: Sandrngham Hanover
Mars 2015: Sandrngham Hanover
April 2015: Åstas Lotta
Maj 2015: Cool Keeper
Juni 2015: Diamond of Ace
Juli 2015: Cool Keeper
Augusti 2015: Cool Keeper
September 2015: Cool Keeper
Oktober 2015: Cool Keeper
November 2014: Paparazzi M.
December 2014: Rufus S.F.
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Andra raka för
Tiger Williams

Spets och slut för Maidonna

Tiger Williams tog igår sin
andra raka seger.
På Bollnästravet svarade
Leif Witasps adept för en
kanonprestation.
Jorma Kontio fick förtroendet
bakom treåringen som igår tog
sin tredje seger i livets sjätte start.
Från bricka 12 bakom startbilen
hamnade Tiger Williams som väntat illa till och han sågs som sista
häst i andraspår. Varvet från mål
stötte Jorma i tredjespår och in i
slutsvängen hade han jobbat sig
upp som tredje häst. So Perfectsonen höll farten riktigt starkt sista
halvvarvet och avgjorde säkert på
fina 16,1a/2140 m. Sunbird Konsult AB äger Tiger Williams som
tjänade 15.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Maidonna och Jorma Kontio håller undan hemma på Rättvik.
Foto: Fredric Gustafsson/Foto-Mike

Maidonna inledde tävlingarna på hemmaplan idag.
Tillsammans med Jorma
Kontio vann fyraåringen
dagens första lopp.
Maidonna har visat en gryende
höstform senaste tiden och fick
idag full utdelning då hon spårade
V4:ans första avdelning från start
till mål på Rättvikstravet. Jorma

Kontio fick förtroendet i sulkyn
och sände totofavoriten direkt till
ledning. Han fick sedan bestämma
där framme och över upploppet
hade Sahara Dynamite-dottern
inga problem att hålla undan utan
segern blev säker på 15,7a/2140
m. Leif Witasp AB, Ståhl & Stall
Bridges HB äger fyraåringen som
tjänade 10.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

151103

151103

Xanthis One stannar hos Kajsa

Leif handlade i
Harrisburg

Igår var det dags för auktion
på samtliga hästar i Rikstravet.
Kajsa Frick kunde då ropa
tillbaka Xanthis One som nu
får fortsätta att tävla i hennes regi.
Under gårdagskvällen satt många
spända hästägare framför datorn
och följde internetauktionen på
årets Rikshästar. Kajsa Frick hade
samlat ihop ett flertal intresserade,
både nya och nuvarande, som ville
bli delägare i Xanthis One. När
auktionen avslutades klockan tio att tävla under Kajsas flagg under
stod det klart att fyraåringen blir minst ett år till
kvar i Rättvik och han får fortsätta OLA HALLERSTEDT

Leif Witasp befinner sig just
nu på andra sidan Atlanten.
Han besöker den stora unghästauktionen i Harrisburg
och igår gjordes första köpet.
Under flera år har Leif åkt över till
USA på jakt efter nya travstjärnor
och även i år har han gjort resan till
Harrisburg. Under gårdagen ropade Leif in blåblodiga hingsten Prototype Hanover. Pappa är Andover
Hall och morfar Credit Winner
OLA HALLERSTEDT
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Säkert för Stinger Hanover

Witasp köpte
lillebror till
Miss Sue V.

Stinger Hanover går undan till en lätt seger på Axevalla.
Foto: Malin Albinsson/MVA-Foto

Stinger Hanover har gett
tränare Leif Witasp en hel
del gråa hår.
En omläggning av träningsupplägget visade sig vara
rätt medicin och igår blev
det seger.
Stinger Hanover inledde karriären lovande och vann sex av sina
20 första starter. Efter det har det
dock rasslat en hel del grus genom
maskineriet och för en tid sedan
gjorde Witasp en riktig förändring
för Donato Hanover-sonen. Sexår-

ingen har sedan dess bara tränats
under sadel och det visade sig ge
effekt för igår var han tillbaka på
tävlingsbanan och vann direkt.
Carl Johan Jepson skötte tömmarna på Axevalla och efter en bra
start från dubbla tillägg kunde han
överta ledningen 1300 meter från
mål. Stinger Hanover höll sedan
farten bra och var aldrig i förlustfara. Segertiden blev 16,7/2180 m
och det är Leif K Häst AB som är
ägare. Segern var värd 10.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

Finally Friday. Foto: Lina Alm

Leif Witasp ropade in ytterligare en ettåring i Harrisburg.
Under onsdagen köpte Rättvikstränaren hingsten Finally Friday
Finally Friday är lillebror till Stall
Zet:s Miss Sue V. som tjänade
drygt tre miljoner kronor och tog
rekordet 10,5ak. Pappa till ettåringen är Crazed och prislappen
blev 25.000 dollar.
OLA HALLERSTEDT

151115

Anna vann lärlingsserien
I fredags var det dags för
final i Pastor Stephens lärlingsserie.
Anna Wallinder hade en
lyckosam kväll och avgick
med slutsegern.
De framgångsrikaste lärlingarna i
Dalaregionen drabbade samman i
fredags för att göra upp om slutsegern i Pastor Stephens lärlingsserie. När krutröken hade lagt sig
stod Anna Wallinder som slutsegrare och hon kan nu se fram emot

En skitig men lycklig segrarinna efter att lärlingsserien avgjorts.
Foto: Micke Gustafsson/Foto-Mike

att få göra en studieresa till Hambletonian nästa år.

OLA HALLERSTEDT
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Seger direkt för Kajsa avslutade med stalldubbel
Simb Ransom

Igår gjorde Simb Ransom
sin första start på tävlingsbanan.
Det slutade med en lätt
spetsseger vid Rättviks finaldag.
Tvååriga Simb Ransom svarade
för en snygg tävlingsdebut på
hemmabanan Rättvik igår och
tillsammans med sin tränare Leif
Witasp tog han en enkel seger.
Pine Chip-sonen trampade iväg
bra från start och kunde direkt ta
hand om ledningen och sedan var
det spel mot ett mål. Simb Ransom
höll farten bra och gick undan utan
problem över upploppet. Segertiden blev 18,5/1640 m och segern
var värd 20.000 kronor. Ulrik och
Ylva Lindh är både ägare och uppfödare.
OLA HALLERSTEDT

Atletico och Kajsa Frick vinner säsongens sista lopp på Rättviktravet.
Foto: Thomas Gustafsson/Foto-Mike

Igår kördes årets sista tävlingsdag på Rättvikstravet.
Hemmatränaren
Kajsa
Frick avslutade säsongen
med att vinna de två sista
loppen.
Kajsa Frick kunde räkna in två
segrar till stallets vid gårdagens
säsongsfinal på hemmabanan Rättvik. Först ut var Calvados Hornline
som, från sitt bakspår, fick en perfekt position i andra-par utvändigt.
Ut på sista bortre långsidan attackerade Kajsa i tredjespår och tog
sig snabbt fram utvändig ledaren. I
utgången av slutsvängen tog fyraåringen över och gick sedan undan

till en lätt seger på 17,9a/2140 m.
SILJANS CALVADOS HB äger
Zerberus-sonen som tjänade 5.000
kronor.
Kajsa vann sedan det nästkommande loppet med Atletico som
gjorde först starten i hennes regi.
Efter att ha tagit hand om täten
släppte Frick efter ett drygt halvvarv men i sista sväng kunde hon
glida ut i slagläge i andra ytter. In
på upploppet sattes slutstöten in
och via en bra avslutning kunde
femåringen fånga in ledaren sista
biten. Segertiden blev 19,6/2140
m och Stall Recation äger Super
Arnie-valacken.
OLA HALLERSTEDT

151126

Cool Keeper tillbaka i vinnarcirkeln
Efter lite halsproblem är nu
Cool Keeper tillbaka.
På Bergsåker slog femåringen till igår och tog årets
femte seger.
Cool Keeper ströks p.g.a halsinfektion i slutet av förra månaden

men igår var han tillbaka på Bergsåker i prima skick. Per Linderoth
fick förtroendet bakom Broadway
Hall-sonen och han laddade framåt
direkt. Eter att värsta hotet David
Sisu galopperade i första sväng
kunde Cool Keeper ta hand om
ledningen och därmed var loppet

över. Rättvikshingsten höll farten
bra hela vägen och gick undan till
en säker seger på 12,4a/1640 m.
Stall Mamsen äger Cool Keeper
som tjänade 70.000 kronor.
OLA HALLERSTEDT

månadsrapport
stall leif witasp
ettåringar

Bear Beautiful - Är en liten snabb märr
som har ett väldigt vasst humör för dagen.
Bear Seat - Rör sig bra och är dessutom
trevlig och positiv att umgås med.
Give Me Five - Är en fin travare som har varit stökig en period och det finns lite tendenser kvar men han blir bättre undan för undan.
Leka - Är en fin tjej som rör sig lätt och
elegant och det är inga problem för dagen.
Nygårds Ivar - Tränar vi mycket motion med och han springer fortfarande lite
snett men det blir bättre undan för undan.
Putinthepower - Är helt ok men är lite
slapp så han springer och stryker sig lite
varstans. Vi hoppas att det ska bli bättre.
Sergie Phefirst - Är en snäll och trevlig
häst som sköter sig helt ok för dagen.

tvååringar

Breezer Crown - Jobbar på i full utsträckning och har gått 1.26/1600 m. Han tränar
på mot en, förhoppningsvis, tidig treårsstart.
Coolboy Laday - Har varit inne i en lite
sämre period så vi har kört mycket rakbana
och lite backträning. Förhoppningsvis beror det på att han är inne i en växtperiod.
Fancy Keeper - Har växt och blivit rejäl
under hösten och det kan vara anledningen till att hon varit lite upp och ner. Det
finns i alla fall bra fart i henne.
L.C. - Debuterade på 18,5 och det var vad
jag hade taxerat honom till. Han är helt
okomplicerad så vi jobbar på och vi får se
när han startar härnäst
Mayflower Laday - Har varit inne i en
lite sämre period och har börjat gå lite
rakbanejobb.
Nygårds Herman - Är en jättefin travare
som joggar mellan 1.50-2.00. Han har
dock börjat bli lite hingstig så vi får se vad
vi ska göra åt det.
Simb Ransom - Var väldigt positiv i debuten då han vann med lite krafter kvar.
Han jobbar på i full utsträckning och får
göra någon mer start i år.
Stern - Har rätat till sig efter behandling
och blivit betydligt bättre. Han har dock
en lite störning i sitt bakben fortfarande
men har ändå jobbat 1.23.
Västerbo Keyboard - Kan flytta på sig men
jag vill att han ska bli lite mer musklad så
han får mycket proteiner och tung träning.
Xanthis Booster - Har vi börjat höja träningsdosen på efter sina skavanker och
han känns ok för dagen så nu hoppas jag
att det bär hela vägen.

Xanthis Business - Kvalade på 24,0 här
hemma och är en jättefin individ och travare. Han har dock lite problem med sin
bakrädsla.

treåringar

Cash Converter - Var ute på Solvalla och
gick klart godkänt som trea. Han blir bättre och bättre och får göra någon start till i
år och sedan blir det vinterträning.
Chatham - Är en ny bekantskap som bara
har gått något rakbanejobb men han ska
inte vara så långt borta från kval.
Euro Keeper - Har jobbat på i full utsträckning och är mogen att göra comeback som valack.
Glide Street - Är åter startklar efter lite behandlingar. Han jobbar bra så jag hoppas han
får tjäna lite pengar under vinterhalvåret.
Global Selection - Har jobbat 1.23 full
väg efter halsoperationen och han känns
bättre än innan.
Gurra Knight - Var bra som knappt slagen vid senaste framträdandet. Han hade
dock lite aktionsproblem så vi ska kolla
upp honom med veterinär.
Insanity Sund - Har vi lagt ner verksamheten med och han får bli ridhäst.
Lenah P.H. - Hade krafter sparade senast
men var lite sämre några veckor efter den
starten. Nu känns hon uppåt igen och kommer att göra någon mer start i december.
Nice Southwind - Är snabb men osäker
och gick ok som trea senast. Efter det har
vi åtgärdat henne i ett framknä.
Power Age - Tränar för fullt för dagen
och känns fräsch och fin. Han har dock
inte gått några snabbar tempon än.
Sansiro Gel - Har vi fräschat till och nu
försöker vi bygga upp honom inför fyraåringssäsongen.
Tiger Williams - Har gjort några riktigt
bra lopp på slutet men vi har beslutat oss
för att kastrera honom så nu är han valack.
Turbo Gothia - Är tillbaka i full tävlingskondition efter sin karledsinflamation så
nu letar jag lopp åt honom.

fyraåringar

Alvena Uni - Var bra på Rättvik och bör
ha gått framåt med de här loppen och hon
känns fortsatt fin.
Lannem Jubel - Debuterar som valack i
början av december men med avsaknaden
av lopp så ligger jag lite lågt.
Maidonna - Gör det bra varje gång. Hon satt
helt fastlåst senast och vann gången innan.
Hon har gått barfota men jag tror hon fungerar även på vinterskor så hon får starta på.
Not Guilty - Behandlade vi i bakknäna och
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efter det tycker jag han ändrade sig helt. Han
har varit väldigt lugn och körbar i jobben och
närmar sig start så det ska bli intressant.
Sabrina’s Master - Är en humörshäst
som har gått jättebra bakifrån och spurtat
bra efter galopper. Senast gav han upp i
ledning så det gäller att smyga med honom framledes.
Västerbo Exclusive - Har gjort många
bra starter utan att tjäna några riktiga
pengar. Senast kändes han lite loj på en
opassande bana så han får ta igen sig lite
innan vi hittar något nytt lopp i senare delen av december.

femåringar

Aston - Har börjat gå jobb efter sin konvalescents och körs i 2.00-tempo och det
är inga problem.
Cool Keeper - Vann från ledning senast och
har kanske inte den riktiga toppformen men
är ändå gångbar den här årstiden. Han får
göra någon start till innan vi gör bokslut.

äldre

Blue Star Miracle - Åkte på en rejäl karledsinflamation för en månad sedan och
den satte ner henne ganska rejält så hon
behövde säkert loppet senast.
Crane - Har varit lite till och från med
fräschören men känns fin i jobben. Senast
blev det dock galopp men vi startar på.
Diamond of Ace - Hade varit borta innan
han startade senast och behövde det loppet.
Han var inte heller riktigt fräsch efter det.
L.K. - Går lite turer på släp och hans gaffelband ser bra ut.
Leif Light - Nöter på och får vara med
och jaga pengar.
New Charger - Har varit inne hos oss en
dryg vecka bara. Han har gått några jobb
och verkar ok så här långt.
Rocky Race - Har fått ta igen sig rejält
men är på gång igen och ska få några jobb
innan han är startklar.
Sandrngham Hanover - Har haft mycket
otur under hösten med småskavanker och
skit. För dagen är han ok igen så jag hoppas vi kan göra en start innan året är slut.
Stein Daylight - Gjorde ett bra lopp senast då han spurtade piggt efter en invändig resa så det är inget fel på formen.
Stinger Hanover - Har gjort det bra och
senast behövde han säkert loppet. Han är
fräsch och fin fortfarande.

ändringar

in
Chatham -12 e. Flirtin Man
New Charger -08 e. Offshore Dream

månadsrapport
stall kajsa frick
ettåringar

Bitter Tears - Tränar på utan anmärkning
och är en stor och rejäl dam med ett bra
steg. Vi har börjat köra lite intervaller och
ligger runt 1.50-tempo.
Diamant Norrgård - Är en fin modell
som har varit lite ängslig men inkörningen har gått bra. Hon är nyss satt i vagn så
vi nöter på.
Drivknut - Är en jättefin häst som dock
är lite lat för dagen. Han går bara mängdträning och vi jobbar på.
Econic - Hade problem med vargtänder
så hon har stått över lite. Hon är annars en
jättefin travare som ligger runt 1.50.
Editor - Är en liten käck häst som alltid
är positiv. Han har börjat gå intervaller
och ligger runt 1.45 och tillhör det snabbare gänget för dagen.
Eileen - Har kommit in en växtperiod och
är lite ojämn för dagen. Hon är annars en
jättefin travare som ligger runt 1.50-fart.
Eirene - Är en liten fin flytfotad tjej som är
lite vass men springa kan hon. Vi har bara
kört lite lugnt och ligger runt 1.50-tempo.
Eldorado B. - Har vi börjat jogga igen
efter sårskadan och han har en otrolig
spänst i steget. Han kommer att börja gå
intervaller runt årsskiftet.
Electrical - Är en lite vass dam som dock
har bra spänst. Vi vill att huvudet ska
hänga med så vi skyndar långsamt men vi
har kört 1.45 bitvis på ett bra sätt.
Elektra - Har problem med nacken så
hon är nyss satt för vagn. Vi får ta det i
hennes takt och ta det varsamt med tanke
på hennes skada.
Epperoni - Har en otrolig spänst i steget
och joggar 1.45. Hon är en av de ettåringar som har kommit längst.
Höstbo Anita - Är en lillasyster till Mitt
hjärtas Lilja och en jättefin travare som
dock är lite liten. Hon joggas bara för närvarande.
Juvel Norrgård - Är en mycket temperamentsfull dam som var lite svår under inkörningen men när hon hamnade för vagn
blev hon en helt annan häst och jättesnäll.
Vi ökar successivt.
My Magic Dream - Har blivit lite bekväm
av sig och gör det vi begär av henne. Hon
har lätt för sig men är lite trög för dagen.
Rally Frans - Har varit lite förkyld och
hostig så han har tagit det lite lugnt. Han
är annars en mycket positiv och träningsvillig häst.
Västerbo Ka Ching - Har växt något ko-

piöst så han har haft det lite jobbigt med
sig själv. De dagar han har en bra dag har
han ett otroligt driv i steget.

tvååringar

Baron Norrgård - Känns jättefin för dagen en vi ligger bara runt 1.25. Tanken är
att han ska ut när det blir fina banor igen
så nu får han en riktig träningsperiod och
så siktar vi på treårssäsongen.
Broby Tösen - Hittade vi en liten förslitningsskada i ett framknä på så hon är
opererad.
Ginger Lynn - Har gjort två jättefin insatser och senast fick hon ett stenskott i ögat
så hon har stått på medicinering efter det
och bara tagit det lugnt.
Our Krejci - Går bara rejäla motionsturer
för närvarande. Hon är inne i en växtperiod så vi tar det lite försiktigt nu när det
är sämre banor.
Petter Udsen - Är en jättefin häst som jag
räknar med kommer att bli bra nästa år.
Han åkte på problem med karlederna så
vi siktar på att bygga upp honom mot en
tidig start som treåring.
Share Market - Sköter sig jättebra i träning och vi sa att han skulle få en lite lugnare period efter premieloppet innan det
är dags för en rejäl vinterträning.
Västerbo My Lady - Är en jättefin häst
som gör allt rätt och nu får hon en rejäl
vinterträning för att bygga upp sig inför
en tilltänkt debut i mars, april.
Västerbo Seaside - Är fortfarande konvalescent. Hon är inte halt längre så vi har
börjat öka träningsdosen.
Åstas Jacob - Tränar på riktigt bra och
känns stark och rejäl. Han går mycket
backträning och vi har kört 1.45 lätt. Tanken är att kvala honom tidigt nästa år.

treåringar

Borga Hacker - Är en väldigt trevlig häst
som inte har så långt kvar till kval. Tanken är att han ska gå något snabbjobb till
och det ska bli intressant att se vad ha kan
uträtta framöver.
Dollar Tabac - Hade ingen av sina bästa
dagar på Bollnäs men gick jättebra på
Romme som fyra på nytt rekord. Nu ska
vi träna upp honom under vintern och
ladda till fyraårssäsongen.
Juni Roadrunner - Kändes jättefin senat
och gick i mål med lite sparat. Hon tränar bra och målet är att försöka starta på
Gävle den 13:e.
Keepondoinit - Fick vi lov att stryka senast för hon har haft problem med karlederna. Nu känns hon fin i jobben och jag
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tror hon kommer att få en fin vinter på
tävlingsbanan.
Lord L.S. - Har gått in i en riktig vinterträning och ska bygga upp sig inför fyraårssäsongen. Jag tror den kommer att bli
intressant för hans del.
Prins Norrgård - Är en häst med otroligt
bra kapacitet men det har strulat mycket
med honom. Tanken är att starta några
mer gånger innan vi sätter honom i vinterträning och jag hoppas han får visa vad
han kan.
Västerbo Cayenne - Har gått bra på slutet
och skulle ha startat på Gävle men jag fick
stryka henna p.g.a. halsinfektion. Hon har
därför fått en lugnare period och vi ska
kolla upp henne igen innan vi beslutar om
fortsatt tävlande eller vinterträning.
Västerbo RealWorld - Tålde inte alls
banan senast utan floppade. Vi beslöt oss
för att hon ska få en paus och sedan gå i
vinterträning för att bygga upp sig inför
nästa säsong.
Åstas Lotta - Var vi till Biri med och hon
gick helt godkänt. Det finns tyvärr inte
så mycket lopp för hennes del så hon är
svårmatchad helt enkelt. Nu ska hon få en
lugnare period och ladda batterierna och
sedan blir det en tung träningsperiod.

fyraåringar

Baretime - Blev generad till galopp i
först sväng i debuten för oss. Vi kollade
upp henne efteråt och det visade sig att
hon hade en halsinfektion så hon har fått
ta det lite lugnt efter det.
Blossom - Känns väldigt fin i träning och
jag har kört flera provlopp med henne
och det har hon svarat rejält på. Tanken
är att starta henne den 7:e och det ska bli
intressant att prova henne i tävlingssammanhang.
Calvados Hornline - Har gått jättebra på
slutet och nu när han håller den fina formen får han starta på under vintern.
Coyote Roadrunner - Skulle vi ha haft
med oss till Norge men han åkte på karledsbekymmer så det vara bara att stryka.
Han känns jättefin för dagen så vi startar
på under vintern.
Evasion Boko - Startade på en väldigt
opassande bana senast och gjorde det bra
men räckte inte hela vägen. Närmast ska
hon ut på V75 i ett intressant lopp och sedan är tanken att prova Frankrike i vinter.
Push’n Shove - Var jag lite besviken på
senast. Han tränar jättebra men senast när
jag skulle rycka tussarna för första gången
stannade han istället för att ta i. Vi får lägga om träningen och han kan mycket mer
än vad han har visat på slutet.

månadsrapport
Rocco S. - Var sig inte riktigt lik senast
mot hur han varit på slutet och det visade
sig att han hade känning i framkotorna.
Han tas därför lugnt för närvarande och
sedan blir det vinterträning och vi siktar
på att komma igång tidigt nästa år.
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Xanthis One - Är det bara bra med och
han går redan nu en tung träningsperiod
med lite snabbare intervaller en gång i
veckan. Han är väldigt positiv för dagen
och tanken är att köra så här någon vecka
till och sedan komma ut på tävlingsbanan
i månadsskiftet januari, februari.

äldre

Atletico - Hade tränat bra
inför debuten för oss och det
visade han genom att vinna
direkt. Han känns fortsatt fin så
det ska bli intressant att se honom under vintern och det känns
som han har för lite pengar på
kontot.
In Photo - Är en jättefin travare
som vi kör mycket tillsammans med
hästar för att se om vi kan få henne
att tända till. Tanken är att starta i
mitten av månaden.
Recation - Känns både spänstig och
fin i de lätta jobb hon får och hon får
gå långa och lugna intervaller hela
månaden. Vi ökar sedan träningsdosen vid månadsskiftet

Ron Jeremy - Har dragits med karlesproblem och jag fick stryka honom senast. Vi
behandlade honom i samma veva så han
tar det bara lugnt för närvarande.
T.X.All In - Känns jättefin för dagen och
ska få något skarpare jobb innan han är
startklar. Planen är att starta på Gävle den
13:e.
Tjasse - Var banan lite för stum åt senast
därav galoppen i första sväng. Det är hans
årstid nu så han startar på när det finns
lämpliga lopp.
Todd Tabac - Gjorde ett av sina bästa
lopp när han gick i tredjespår hela vägen
men föll tillbaka i gamla synder senast. Vi
tränar på.

ändringar
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